
 
บทท่ี 5 

 
สรุป ผลการศกึษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร

ที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา พฤติกรรมของตรายี่หอ และ
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในบทนี้จะกลาวถึง สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา       
ขอคนพบ และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลของผูตอบแบบสอบถามใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25-34 ป           
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน / หางราน มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 22,401 บาทขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศ (Inter Brand) ประเภทตั้งโตะ 
มากที่สุด เปนการซื้อดวยตนเองและชําระเปนเงินสด พิจารณาเลือกซื้อจากประสิทธิภาพดีและ
ทนทาน  จากศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร ซ่ึงคิดวาเปนราคาที่ เหมาะสมในการตัดสินใจ                
มีวัตถุประสงคในการเลือกซื้อ เพื่อใชทํางานสวนตัว และยังมีความไมแนใจในตรายี่หอเดิมหากตอง
ซ้ือคอมพิวเตอรเครื่องใหม  
 

สวนท่ี 2 พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอรท่ีมีตรายี่หอของผูบริโภค 
จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 

 จากการศึกษา พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของ       
ผูบริโภค พบวา 

เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิงสวนใหญเลือกซื้อคอมพิวเตอร
ตางประเทศ ประเภทตั้งโตะ เปนการซื้อดวยตนเองและชําระเปนเงินสด จากศูนยรวมอุปกรณ
คอมพิวเตอร และคิดวาเปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจ และยังมีความไมแนใจในตรายี่หอเดิม
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หากตองซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม ทั้งนี้ในการเลือกซื้อ เพศชายพิจารณาเลือกจากประสิทธิภาพดี
และทนทาน สวนเพศหญิงพิจารณาเลือกจากราคาที่เหมาะสม  

เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา อายุ 15-55 ปขึ้นไป สวนใหญเลือกซื้อคอมพิวเตอร
ตางประเทศ ประเภทตั้งโตะ เปนการซื้อดวยตนเองและชําระเปนเงินสด จากศูนยรวมอุปกรณ
คอมพิวเตอร และคิดวาเปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจ และยังมีความไมแนใจในตรายี่หอเดิม
หากตองซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม ทั้งนี้อายุ 15-24 ป เลือกซื้อคอมพิวเตอรในประเทศ ซ่ึงมี
ผูปกครองเปนผูซ้ือให อายุ 15-24 ป และอายุ35-44 ป พิจารณาเลือกจากประสิทธิภาพดีและทนทาน 
อายุ 55 ปขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอรในประเทศ พิจารณาเลือกจากใชงานงาย จากหางสรรพสินคา 
และคิดวาเปนราคาที่แพงในการตัดสินใจ  

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  ทุกระดับการศึกษาสวนใหญ เลือกซื้อ
คอมพิวเตอรตางประเทศ  ประเภทตั้งโตะ เปนการซื้อดวยตนเองและชําระเปนเงินสด จาก
หางสรรพสินคา พิจารณาเลือกจากประสิทธิภาพดีและทนทาน และยังมีความไมแนใจในตรายี่หอ
เดิมหากตองซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา พิจารณาเลือกจากรูปลักษณ
สวยงามและทันสมัย และคิดวาเปนราคาที่แพงในการตัดสินใจ ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอน
ปลาย เลือกซื้อคอมพิวเตอรในประเทศ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เลือกซื้อคอมพิวเตอรจาก
ศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร  

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา ทุกอาชีพสวนใหญสวนใหญเลือกซื้อคอมพิวเตอร 
ประเภทตั้งโตะ เปนการซื้อดวยตนเองและชําระเปนเงินสด พิจารณาเลือกจากประสิทธิภาพดีและ
ทนทาน และยังมีความไมแนใจในตรายี่หอเดิมหากตองซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา เลือกซื้อคอมพิวเตอรในประเทศ ซ่ึงมีผูปกครองเปนผูซ้ือให จากศูนยรวมอุปกรณ
คอมพิวเตอร และคิดวาเปนราคาที่เหมาะสมในการตัดสินใจ ขาราชการ เลือกซื้อคอมพิวเตอรใน
ประเทศ และชําระเปนเงินผอน เลือกซื้อคอมพิวเตอรจากหางสรรพสินคา พนักงานเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ หางราน เลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศ เลือกซื้อคอมพิวเตอรจากศูนยรวมอุปกรณ
คอมพิวเตอร ประกอบธุรกิจสวนตัว เจาของกิจการ เลือกซื้อคอมพิวเตอรจากหางสรรพสินคา  

เมื่อจําแนกตามรายได พบวา ทุกระดับของรายไดสวนใหญเลือกซื้อคอมพิวเตอร 
ประเภทตั้งโตะ ชําระเปนเงินสด พิจารณาเลือกจากประสิทธิภาพดีและทนทานและคิดวาเปนราคาที่
เหมาะสมในการตัดสินใจ และยังมีความไมแนใจในตรายี่หอเดิมหากตองซื้อคอมพิวเตอรเครื่อง
ใหม ผูที่ยังไมมีรายไดและมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 6,500 บาท เลือกซื้อคอมพิวเตอรในประเทศ 
ซ่ึงมีผูปกครองเปนผูซ้ือให จากหางสรรพสินคาและศูนยรวมอุปกรณคอมพิวเตอร มีรายได 6,501-
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22,401 บาทขึ้นไป เลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศ เปนการซื้อดวยตนเอง จากศูนยรวมอุปกรณ
คอมพิวเตอร  

 

สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
ท่ีมีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอในกรุงเทพมหานคร มีคาเฉลี่ยโดยรวม
ในระดับ สําคัญมาก ทุกปจจัยโดยมีระดับความสําคัญตามลําดับดังนี้  คือ ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญมาก และมีปจจัย
ยอยที่ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก  มีคาเฉลี่ยในระดับสําคัญมากที่สุด คือ 
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดานราคา มีผลตอการ   
ตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญมาก และมีปจจัยยอยที่       
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก มีคาเฉลี่ยในระดับสําคัญมาก คือ ความเหมาะสมของ
ราคากับคุณภาพ 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมใน
ระดับสําคัญมาก และมีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก มีคาเฉลี่ยในระดับ
สําคัญมาก คือ มีรานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับ
สําคัญมาก และมีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก มีคาเฉลี่ยในระดับสําคัญ
มากที่สุด คือ การบริการหลังการขาย 

ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
บุคลากรผูใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวม      
ในระดับสําคัญมาก และมีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก มีคาเฉลี่ยใน
ระดับสําคัญมากที่สุด คือ ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน 
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ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมใน
ระดับสําคัญมาก และมีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก มีคาเฉลี่ยในระดับ
สําคัญมาก คือ มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมใน
ระดับสําคัญมาก และมีปจจัยยอยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญลําดับแรก มีคาเฉลี่ยในระดับ
สําคัญมากที่สุด คือ การใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว 

 
สวนท่ี 4 ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือคอมพิวเตอร 

จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได และแหลงท่ีมาของตรายี่หอ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉล่ียโดยรวมในระดับ
สําคัญมาก มีปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร รองลงมา  คือ ชนิดของตัว
ประมวลผล รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร ยี่หอของเครื่องคอมพิวเตอรและน้ําหนักของเครื่อง
คอมพิวเตอร เอกสารประกอบการใชงาน โดยจําแนกไดดังนี้ 

เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ รายได และแหลงที่มาของตรายี่หอ พบวา ทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ทุกชวงอายุและระดับการศึกษา ทุกระดับอาชีพและรายได ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยลําดับแรก คือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเทา ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 

ปจจัยดานราคา 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญ
มาก มีปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญมาก คือ ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ ราคาจําหนาย
ของเครื่องคอมพิวเตอร ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง การระบุ
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ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีไวที่ปายอยางชัดเจน ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรที่กําหนดสามารถ
ตอรองราคาได โดยจําแนกไดดังนี้ 

เมื่อจําแนกตามเพศ รายได แหลงที่มาของตรายี่หอ พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุก
ระดับรายไดและทุกแหลงที่มาของตรายี่หอ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความ
เหมาะสมของราคากับคุณภาพ 

เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ชวงอายุ 15-54 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ 
ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ และชวงอายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ ราคาจําหนายของเครื่องคอมพิวเตอร 

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกันทุกแหง และ
ระดับมัธยศึกษาตอนตนและตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเทา ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ขาราชการ พนักงานบริษัท หาง
ราน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพ ประกอบธุรกิจสวนตัว เจาของกิจการ ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ราคาของเครื่องคอมพิวเตอรมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทุกแหง 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ย
โดยรวมในระดับสําคัญมาก มีปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญมาก คือ มีรานตัวแทนจําหนาย
กระจายทั่วกรุงเทพ สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได 
มีบริการขอมูลทางเว็บไซต สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางอินเตอรเน็ตได มีสถานที่จอดรถอยาง
เพียงพอ การจัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบเรียบรอย มีเอกลักษณในการจัดรานอยางโดดเดน    
โดยจําแนกไดดังนี้ 

เมื่อจําแนกตามเพศ แหลงที่มาของตรายี่หอ พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิง และทุก
แหลงที่มาของตรายี่หอ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ รานตัวแทนจําหนายกระจายทั่ว
กรุงเทพ 

เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ชวงอายุ 15-34 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ   
รานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ ชวงอายุ 35-54 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก  
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คือ สถานที่มีความสะดวกในการเขาถึง ชวงอายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ สามารถติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได 

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
ปริญญาตรีและปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ รานตัวแทนจําหนายกระจาย           
ทั่วกรุงเทพ ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ สามารถ
ติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลาย ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยลําดับแรก คือ มีบริการขอมูลทางเว็บไซต 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานบริษัท หางราน 
พนักงานรัฐวิสาหกิจและประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ราน
ตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ ขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ สามารถ
ติดตอผูจัดจําหนายทางโทรศัพทได ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยลําดับแรก คือ จัดวางคอมพิวเตอรเปนระเบียบ เรียบรอย 

เมื่อจําแนกตามรายได พบวา ผูที่ยังไมมีรายได และมีรายได 6,501-17,100 บาท               
ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ รานตัวแทนจําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ มีรายไดต่ํากวา
หรือเทากับ 6,500 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีบริการขอมูลทางเว็บไซต         
มีรายได 22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ สามารถติดตอผูจัดจําหนาย
ทางโทรศัพทได 

ปจจยัดานการสงเสริมการตลาด 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยโดยรวม
ในระดับสําคัญมาก มีปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ การบริการหลังการขาย 
รองลงมา คือ การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย การลด แลก แจก แถม การออกบูท
แสดงสินคาในเทศกาลตางๆ การใชส่ือโฆษณาทางเว็บไซต ระยะเวลาในการผอนชําระ การเผยแพร
ขาวสารโดยตรงจากผูจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ไดแก การสรางภาพพจน โดยจาํแนก
ไดดังนี้ 

เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ แหลงที่มาของตรายี่หอ พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุก
ชวงอายุและทุกแหลงที่มาของตรายี่หอ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ การบริการหลัง
การขาย 

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา ปวช. ปวส. 
อนุปริญญาหรือเทียบเทา ปริญญาตรีและปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ การ
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บริการหลังการขาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา พนักงานบริษัทเอกชน หางราน ประกอบธุรกิจสวนตัว 
เจาของกิจการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ การบริการหลังการขาย นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ การกําหนดระยะเวลารับประกัน
หลังการขาย 

เมื่อจําแนกตามรายได พบวา มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 6,500-22,400 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ การบริการหลังการขาย ผูที่ยังไมมีรายได ใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยลําดับแรก คือ การกําหนดระยะเวลารับประกันหลังการขาย 

ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยโดยรวม
ในระดับสําคัญมาก มีปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ความรู ความสามารถและความ
ชํานาญของพนักงาน รองลงมา คือ การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน การใหบริการ
ลูกคาอยางเสมอภาคของพนักงาน มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดีของพนักงาน ความ
นาเชื่อถือของพนักงาน มีจํานวนพนักงานใหบริการอยางเพียงพอโดยจําแนกไดดังนี้ 

เมื่อจําแนกตามเพศ แหลงที่มาของตรายี่หอ พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิง และทุก
แหลงที่มาของตรายี่หอ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความรู ความสามารถและความ
ชํานาญของพนักงาน 

เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ชวงอายุ 15-54 ป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ 
ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน ชวงอายุ 55 ปขึ้นไป ความนาเชื่อถือและการ
ใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน 

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความรู ความสามารถและความชํานาญของ
พนักงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตอนปลาย ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ การ
ใหบริการลูกคาอยางเสมอภาคของพนักงาน ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเทา ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา พนักงานบริษัทเอกชน หางราน พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความรู 
ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษาใหความสําคัญตอปจจัยยอย
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ลําดับแรก คือ การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน ขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ลําดับแรก คือ มนุษยสัมพันธเปนกันเองและมารยาทที่ดีของพนักงาน 

เมื่อจําแนกตามรายได พบวา มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 6,500-22,401 บาทขึ้นไป ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ความรู ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน ผูที่ยัง
ไมมีรายได ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ การใหบริการดวยความซื่อตรงของพนักงาน 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยโดยรวม
ในระดับสําคัญมาก มีปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญมาก คือ มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป 
สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง ตรายี่หอเปนที่ยอมรับและมีช่ือเสียง ตรายี่หอ
เปนที่รูจัก มีการสาธิตวิธีการใชเครื่องคอมพิวเตอรจากพนักงาน  

เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ แหลงที่มาของตรายี่หอ พบวา ทั้งเพศชายและเพศหญิง ทุก
ชวงอายุและทุกแหลงที่มาของตรายี่หอ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีศูนยบริการ
กระจายอยูทั่วไป  

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา มัธยมศึกษา
ตอนตน ตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเทา และปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยลําดับแรก คือ มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป ปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก             
คือ สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ขาราชการ พนักงานเอกชน หาง
ราน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีศูนยบริการกระจายอยู
ทั่วไป ประกอบธุรกิจสวนตัว เจาของกิจการ ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ สามารถทดสอบใชเครื่องคอมพิวเตอรไดดวยตนเอง 

เมื่อจําแนกตามรายได พบวา มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 6,500-22,400 บาท ให
ความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ มีศูนยบริการกระจายอยูทั่วไป ผูที่ยังไมมีรายได และมี
รายได 22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ สามารถทดสอบใชเครื่อง
คอมพิวเตอรไดดวยตนเอง 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ

คอมพิวเตอรดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยโดยรวม
ในระดับสําคัญมาก มีปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ ใหบริการอยางถูกตองและ
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รวดเร็ว ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย รองลงมา คือ ขั้นตอนในการติดตอไมยุงยากและไม
ซับซอน  

เมื่อจําแนกตามเพศ พบวา เพศชายและเพศหญิง ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก 
คือ ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว 

เมื่อจําแนกตามอายุ พบวา ชวงอายุ 15-34 ป และชวงอายุ 55 ปขึ้นไป ใหความสําคัญ
ตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว ชวงอายุ 35-54 ป ใหความสําคัญตอ
ปจจัยยอยลําดับแรก คือ ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย 

เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ระดับประถมศึกษาหรือต่ํากวา มัธยมศึกษา
ตอนตน ตอนปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเทา และปริญญาโท ใหความสําคัญตอปจจัย
ยอยลําดับแรก คือ ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว ระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญตอปจจัยยอย
ลําดับแรก คือ ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย 

เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบวา พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจสวนตัว หางราน 
ลูกจางชั่วคราวและพนักงานองคกรอิสระ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ใหบริการตรง
เวลาตามที่นัดหมาย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ใหบริการ
อยางถูกตองและรวดเร็ว ขาราชการ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ขั้นตอนในการติดตอ     
ไมยุงยากและไมซับซอน 

เมื่อจําแนกตามรายได พบวา ผูที่ยังไมมีรายได มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 6,500-
11,800 บาท ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ใหบริการอยางถูกตองและรวดเร็ว มีรายได 
11,801-22,401 บาทขึ้นไป ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ใหบริการตรงเวลาตามที่นัด
หมาย 

เมื่อจําแนกตามแหลงที่มาของตรายี่หอ พบวา แหลงที่มาของคอมพิวเตอรตางประเทศ 
ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ใหบริการตรงเวลาตามที่นัดหมาย แหลงที่มาของ
คอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปจจัยยอยลําดับแรก คือ ใหบริการอยางถูกตองและ
รวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 



 181 
 

สวนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามพบในการตัดสินใจเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอร จําแนกตามแหลงท่ีมาของตรายี่หอ 

คอมพิวเตอรตางประเทศ (Inter Brand) 
จากการศึกษา พบวา ผูที่มีคอมพิวเตอรตางประเทศ ใหความสําคัญตอปญหาที่พบใน

การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญปานกลาง มีปจจัย
ยอยที่มีระดับความสําคัญมาก คือ การบริการหลังการขาย ศูนยบริการ คาใชจายในการซอม 
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ระยะเวลาในการรับประกัน ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร และมีปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญปานกลาง คือ น้ําหนัก
ของเครื่องคอมพิวเตอร ราคาขายตอ ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ รูปทรงของเครื่องคอมพิวเตอร
และเงื่อนไขการชําระเงิน  

คอมพิวเตอรในประเทศ (Local Brand) 
จากการศึกษา พบวา ผูที่มีคอมพิวเตอรในประเทศ ใหความสําคัญตอปญหาที่พบใน

การตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอ คาเฉลี่ยโดยรวมในระดับสําคัญมาก มีปจจัยยอยที่มี
ระดับความสําคัญมาก คือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ความสามารถในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร การบริการหลังการขาย ระยะเวลาในการรับประกัน คาใชจาย
ในการซอม ศูนยบริการ และมีปจจัยยอยที่มีระดับความสําคัญปานกลาง คือ รูปทรงของเครื่อง
คอมพิวเตอร ราคาขายตอ ความมีช่ือเสียงของตรายี่หอ เงื่อนไขการชําระเงิน และน้ําหนักของเครื่อง
คอมพิวเตอร  

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาคนควาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ใชทฤษฎีและแนวคิดปจจัยสวนประสม   
การตลาดบริการ มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 

จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอปจจัยดานกระบวนการ   
ใหบริการมากที่สุด รองลงมา คือ ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานลักษณะ
ทางกายภาพ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด โดยมีรายละเอียดแตละปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดในแตละดาน ดังนี้ 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 
ดานผลิตภัณฑ ประกอบดวย คุณภาพ รูปรางลักษณะ รูปแบบ  การบรรจุภัณฑ          

ตราสินคา 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ 

โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ ประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยา ศรีสถิตย (2543) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรเปนอันดับแรก และไมสอดคลองกับผล
การศึกษาของ อนุพงศ กลํ่าพูล (2546) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความเร็วใน
การประมวลผลขอมูลเปนอันดับแรก 

ปจจัยดานราคา (Price) 
ดานราคา ประกอบดวย ราคาในรายการ สวนลด  
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานราคาโดยรวมมี

คาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพ
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อนุพงศ กลํ่าพูล (2546) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับความเหมาะสมของราคากับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรเปนอันดับแรก  

ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนาย (Place) 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย ชองทาง ความครอบคลุม การเลือกคนกลาง 

ทําเลที่ตั้ง สินคาคงเหลือ การขนสง การคลังสินคา 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย โดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ มีรานตัวแทน
จําหนายกระจายทั่วกรุงเทพ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยา ศรีสถิตย (2543) ที่พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับสถานที่ตั้งรานและสถานที่จอดรถมีเพียงพอเปนอันดับแรก 
และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ พงษศักดิ์ ดีเสมอ (2545) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับสถานที่ตั้งรานจัดจําหนายมีความสะดวกในการเขาถึง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
ดานการสงเสริมการตลาด ประกอบดวย การใชส่ือโฆษณา การโดยใชพนักงานขาย 

การสงเสริมการขาย การใหขาว การประชาสัมพันธ และการตลาดทางตรง 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม

การตลาดโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ การบริการหลัง
การขาย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ กัลยา ศรีสถิตย (2543) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามให



 183 
 

ความสําคัญกับการบริการหลังการขายเปนอันดับแรก และไมสอดคลองกับการศึกษาของ อนุพงศ 
กลํ่าพูล (2546) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการลดราคาในชวงโอกาสพิเศษเปน
อันดับแรก         

ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ (People) 
ดานบุคลากรผูใหบริการ ประกอบดวย การสรางความพึงพอใจ การสรางปฎิสัมพันธ 

ที่ดีกับผูบริโภค 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากร           

ผูใหบริการโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ ความรู 
ความสามารถและความชํานาญของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชัยสิทธิ์ ศิลมัย 
(2540) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการที่พนักงานขายมีความรู และสอดคลองกับ
การศึกษาของ พงษศักดิ์ ดีเสมอ (2545) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการที่
พนักงานมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและชี้แจงขอสงสัยได  

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical) 
ดานลักษณะทางกายภาพ คือ ส่ิงที่สามารถมองเห็นและจับตองได ประกอบดวย       

ตราสัญลักษณ ความหรูหราของสํานักงาน ช่ือเสียง  
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ มีศูนยบริการ
กระจายอยูทั่วไป ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อนุพงศ กลํ่าพูล (2546) ที่พบวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับการมีศูนยบริการที่ครอบคลุม 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ (Process) 
ดานกระบวนการใหบริการ ประกอบดวย การสงมอบที่อาศัยเครื่องมือและบุคลากร 

เพื่อสรางความประทับใจ 
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการโดยรวมมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก คือ การใหบริการที่
ถูกตอง รวดเร็วและตรงเวลาตามที่นัดหมาย ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ อนุพงศ กลํ่าพูล 
(2546) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในลําดับแรก คือ ใชเวลาในการซอมรวดเร็ว และ
ถูกตอง 
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ขอคนพบ 
 

จากการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ โดยรวมในระดับมาก และสวนใหญเลือกซื้อคอมพิวเตอรตางประเทศ 
ประเภทตั้งโตะ มีลักษณะการชําระเปนเงินสด พิจารณาเลือกจากประสิทธิภาพดีและทนทาน และ
ยังมีความไมแนใจในตรายี่หอเดิมหากตองการเลือกซื้อคอมพิวเตอรเครื่องใหม 

ปญหาที่พบในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบวา คอมพิวเตอรตางประเทศ ผูบริโภคพบปญหาในเรื่องของการบริการหลัง
การขาย ศูนยบริการ คาใชจายในการซอม ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและระยะเวลาใน
การรับประกัน มากที่สุด สวนคอมพิวเตอรในประเทศ พบวา ผูบริโภคพบปญหาในเรื่องของ
ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร 
การบริการหลังการขาย ระยะเวลาในการรับประกันและคาใชจายในการซอม 
 
ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอมพิวเตอรที่มีตรายี่หอของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญตอปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการมีคาเฉลี่ยโดยรวมในระดับมาก เรียงลําดับดังนี้ ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูศึกษามี
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ คือ 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ในการผลิตสินคา ควรมีการสรรหาอะไหลและวัตถุดิบที่มี
ความเปนมาตรฐานและทันสมัย เพื่อใชในการประกอบคอมพิวเตอร และตองทําการทดสอบเครื่อง
คอมพิวเตอรในเรื่องของประสิทธิภาพและความทนทานตอการใชงาน ในปริมาณที่เหมาะสมตอ
จํานวนในการผลิตตอคร้ัง กอนนําออกสูทองตลาด เพื่อสรางความมั่นใจในสินคาและตรายี่หอ 

2. ปจจัยดานราคา การกําหนดราคาสินคา ควรใชนโยบายราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
มากกวานโยบายราคาต่ําสุด และราคาที่เหมาะสม ยังสัมพันธกับคุณภาพการใหบริการ ซ่ึง
ศูนยบริการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย มีการคิดราคาบริการที่สูงอยูแลว การ



 185 
 

ใหบริการตอลูกคาตองมีคุณภาพที่สูงตามไปดวย โดยในการสรางคุณภาพในการใหบริการกับลูกคา 
เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจตอลูกคาเปนหลักสําคัญ 

3. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ควรใหความสําคัญตอการกําหนดระยะเวลา
รับประกันหลังการขายอยางชัดเจน และควรมีการใหบริการหลังการขายที่ดี โดยมีการจัดตั้ง
ศูนยบริการกระจายและใหครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด รวมทั้งมีการสงเสริมการตลาดดานอื่นๆ เชน 
บริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอรฟรีเมื่ออยูในระยะเวลารับประกัน หรือ การสรางสายดวน
ออนไลนในการใหความรู และการแกไขปญหาเบื้องตนที่เกิดขึ้นตอการใชเครื่องคอมพิวเตอร 

4. ปจจัยดานบุคลากรผูใหบริการ บุคลากรเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ 
ดังนั้นในการคัดเลือกบุคลากรผูใหบริการ ตองทําการคัดสรรบุคคลที่มีความรู ความสามารถและ
ความชํานาญดานคอมพิวเตอร ตลอดจนทําการฝกอบรมพนักงานใหมีความรูใหมๆ ในดาน
เทคโนโลยี พรอมทั้งการเสริมสรางบุคลิกภาพความนาเชื่อถือของตัวพนักงาน และการสราง
จิตสํานึกใหกับพนักงาน ในการใหความสําคัญกับการดูแลเอาใจใสตอลูกคา และตองสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

5. ดานกระบวนการใหบริการ การใหบริการเปนกระบวนการที่มีความสําคัญมากที่สุด
ดังนั้นควรมีการจัดระบบ ระเบียบงานใหเปนขั้นตอนและสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวและ
ถูกตอง รวดเร็วและตรงตามเวลาที่นัดหมาย เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคาที่เขามารับบริการ 

 
 


